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FİRMA YETKİLİSİ

FİRMA TELEFONU

MERSİS TALEP NO

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber, aşağıda verilen bilgilerin Gümrük Ve Ticaret
Bakanlığı talimatları ve yayınlanacak alt mevzuat çerçevesinde değişebileceği hususu önemle hatırlatılır .
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SERMAYE AZALTIMI
Dilekçe (Yetkililer tarafından imzalı) (1 adet)
Gündem Protokol veya elden tebliğ listesi, taahhütlü mektup listesi, gündem gazetesi aslı (1 adet)
Hazirun cetveli (ortaklar tarafından imzalı) ( 1nüsha)
Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı ve Bakanlık Komiser raporu aslı (1 adet)
Ticaret sicil gazetesi örnekleri (Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair) (1 adet)
Genel kurul Toplantı Tutanağı (Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı, sermayenin
azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği ve ana sözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil metnini de içeren
sermaye azaltılmasına dair) (Noter onaylı - 2 asıl 1 fotokopi) (yeni metinde ortakların isimleri, hisseleri, sermayeleri
yazılmalıdır.)
Tadil Metni Yönetim Kurulu, Komiser ve Divan heyetince imzalı (3 adet asıl) (genel kurul toplantı tutanağında yeni metin
yazıldığı takdirde ayrıca düzenlenmesine gerek yoktur.)
Tadil Metnine Ait Karar (noter onaylı-1 adet) (gündeme yeni metin yazıldığı takdirde ayrıca tadil metni düzenlenmesine
gerek yoktur.)
Sermayenin Azaltılmasına Ait Rapor (Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde
yapılacağını gösterir yönetim kurulu tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış) ( 1 adet asıl)
YMM veya SMMM Raporu Ve Faaliyet Belgesi Aslı (Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını
tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ve alacaklıların alacaklarının teminat
altına alındığına dair rapor) (1 adet asıl)bakanlık iznine tabi şirketlerde YMM raporu veya denetime tabi şirketlerde ise
denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu,
Belge Yönetim kurulu tarafından imzalanmış, beyanda bulunan alacaklıları gösteren liste ekinde, alacaklı olduğunu beyan
eden alacaklıların alacaklarının ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belgeler
Yönetim Kurulu Beyanı (Beyanda bulunan alacaklı bulunmadığı takdirde bu hususa ilişkin) (1 adet asıl)
Bakanlık İzin Yazısı Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan
şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı
Sermaye zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa;
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Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini gösteren belge de ek olarak ibraz
edilmelidir.
Şirket müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından
vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğümüze ibraz edilmiş ise alacaklılara çağrı ilanı ve alacakların
ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge aranmaz.
Not: alacaklılara verilen 2 aylık sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına
alınmasından sonra yukarıda sayılan belgeler ile azatlımın tescili talep edilebilir. (TTK MADDE 475)
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TOPLAM

İlan ücreti
Ticaret Ünvanının Temsil Harcı
Temsile Yetkili Kılınanların Temsil Harcı
Vaka Değişikliği Harcı
Terkin harcı
Belge Veya Sicil Tasdiknamesi Harcı
Suret Harcı
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